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INZERCIA

Zástupcovia Mesta Banská 

Štiavnica a miestnej 

skupiny URBACT sa v dňoch 

10. – 13.4.2022 zúčastnili 

3. medzinárodného stretnutia 

k projektu, ktoré sa tentokrát 

uskutočnilo v portugalskom 

meste Aljustrel.

Cieľom projektu bolo informova-

nie o doterajšom postupe v  imple-

mentácii projektu v  jednotlivých 

mestách partnerov projektu, o dob-

rovoľníckych aktivitách a  imple-

mentácii Plánu prenosu príkladu 

dobrej praxe. 

V oblasti nelegálnych stavieb 

sa dnes stretávame s dvoma 

základnými pojmami, a to 

nepovolená, tzv. „čierna“ 

a neoprávnená stavba. 

Nepovolená stavba je stavba bez 

stavebného povolenia alebo v  roz-

pore s  ním, pričom o  neoprávne-

nej hovoríme o  stavbe na cudzom 

pozemku bez súhlasu vlastníka po-

zemku. Jedným z najrozšírenejších 

fenoménov je dnes otázka nepovo-

lených stavieb, ľudovo označované 

ako „čierne“ stavby. 

3. medzinárodné stretnutie 
k projektu URBACT Volunteering Cities+

„Čierne stavby“ v Banskej Štiavnici

Účastníci stretnutia pred banským múzeum  foto MsÚ 

Nepovolená stavba – „Kotydž“ v BŠ  foto MsÚ 

	3.str.

	3.str.

Výmenník
Vstup pondelok- streda- piatok

15:00- 16:00 hod.
Objednávky na: vymennik.reservio.com 

Miesto: Kultúrne centrum, Kammerhofská č. 1, Banská Štiavnica
Kontakt: 045/6949651

Výpožičný 
režim
v mestskej knižnici:

po, ut, st, pi: 8.00-11.30 12.00-

17.00, št: nestránkový deň

pobočka sídl. Drieňová:

po a st: 8.00 – 12.00

Kontakt: 045/3214461

Bližšie info sa dozviete na web 

stránke mesta Banská Štiavnica, 

príp. na tel. č.: 045/6949658.

MsK

Nový zámok 
v zelenom svetle ku Dňu Zeme

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, 

ktorý sa každoročne koná 22. aprí-

la. Tento sviatok je ovplyvnený pô-

vodným Dňom Zeme, ktorý sa 

konal počas osláv jarnej rovnoden-

nosti, 21. marca a oslavoval príchod 

jari. V modernom poňatí ide o eko-

logicky motivovaný sviatok, upo-

zorňujúci ľudí na vplyv ničenia ži-

votného prostredia, a rozvíjajúcu sa 

diskusiu o  možných riešeniach za-

brániť znečisteniu. História vyhlá-

senia tohto dňa siaha do roku 1969, 

keď predovšetkým John McCon-

nell začal volať po vzniku medziná-

rodného Dňa Zeme a v rámci tých-

to snáh vytvoril i vlajku Dňa Zeme. 

Prvý Deň Zeme bol oslávený v San 

Franciscu. Cieľom bolo zvýšiť ener-

getickú účinnosť, recyklovať odpad-

ky a hľadať obnoviteľné zdroje ener-

gie. MsÚ



2
číslo 15 • 21. apríl 2022

sn@banskastiavnica.skNOVINKY

DIÁR
z programu

primátorky

19.4.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Obhliadka miestnych ko-

munikácií ul. Pod Kalváriou 

a v miestnej časti Štefultov.

 Príprava materiálov pre MsZ.

 Redakčná rada ŠN.

20.4.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Účasť na zasadnutí MsZ.

 Účasť na pracovnom stretnutí 

s poslancami MsZ.

21.4.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

 Účasť na zasadnutí Valného 

zhromaždenia Mestských le-

sov Banská Štiavnica, spol. 

s r.o.

 Účasť na pracovnom stretnutí 

k obstarávaniu SMART CITY.

22.4.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám

 Účasť na kultúrnom podujatí 

– Dni slovenskej kultúry v Mo-

ravskej Třebovej.

23.4.

 Účasť na kultúrnom podujatí 

– Dni slovenskej kultúry v Mo-

ravskej Třebovej.

Viera Lauková

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica

Otvorené:

po-ne: 8.00 – 17.00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ

Pod Kalváriou pribudne ďalší 

upravený verejný priestor 

v meste. 

Dodávateľom stavebných prác je 

fi rma Colas Slovakia, a. s. Kom-

pletná rekonštrukcia komunikácie, 

t. j. dažďovej kanalizácie, verejné-

ho osvetlenia a s celkovou povrcho-

vou úpravou komunikácie je v sume 

485  000eur. Mesto Banská Štiav-

nica túto rekonštrukciu fi nancuje 

z dotácie štátneho rozpočtu Sloven-

skej republiky. Rekonštrukciou uve-

denej ulice vznikne ďalší upravený 

verejný priestor a rov-

nako prinesie vyššiu 

kvalitu dopravy v loka-

lite pre občanov mesta 

aj návštevníkov.

Pracuje sa aj na uli-

ci Dolná Resla, kde 

sa v  marci zača-

lo s  komplexnou re-

konštrukciou.

Práce začali odstrá-

nením starých asfal-

tových povrchov fré-

zovaním a  následne 

búraním a  odstraňo-

vaním os-

t a t n ý c h 

konštruk-

cií a  dočis-

tením v  ce-

lej dĺžke 

komunikácie. Poško-

dené oporné múry sa 

budú nahrádzať nový-

mi, aby sa staticky za-

bezpečila komunikácia. 

Vykopú a  odstránia sa 

všetky podkladné vrstvy 

pod vozovkou. Pre po-

loženie kanalizácie a os-

tatných inžinierskych 

sietí sa budú robiť hĺbko-

vé výkopy v telese cesty. 

Okrem rekonštrukcie 

cesty bude v  súčinnosti 

prebiehať realizácia rekonštrukcie 

elektrickej vzdušnej siete, kde dôjde 

k odstraňovaniu betónových stĺpov 

a umiestňovaniu rozvodov do zeme 

v  réžii Stredoslovenskej distribuč-

nej spoločnosti. To isté sa bude 

uskutočňovať aj s rozvodmi Teleko-

mu. Stavebné práce dodávateľsky 

zabezpečuje spoločnosť Combin 

Banská Štiavnica, s.r.o. Mesto Ban-

ská Štiavnica túto rekonštrukciu fi -

nancuje z dotácie štátneho rozpoč-

tu Slovenskej republiky.

MsÚ

Práce na úpravách 
verejných priestranstiev pokračujú
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Taktiež sa prezentova-

li dobrovoľnícke aktivity mesta 

Aljustrel a  jeho zapojenie v  ná-

rodných a  regionálnych dobro-

voľníckych sieťach a  iniciatívach. 

Účastníci stretnutia mali mož-

nosť navštíviť niektoré z  týchto 

aktivít (základná škola, centrum 

pre seniorov, informácie o  začí-

najúcej iniciatíve zníženia plyt-

vania jedlom v školách, spoločné 

pečenie tradičného veľkonočné-

ho pečiva), ako aj komunikovať 

zo zástupcami organizácií pracu-

júcich s  dobrovoľníkmi. Stretnu-

tie viedla vedúca expertka pro-

jektu p. Maria João F. Rauch. Za 

naše mesto sa stretnutia zúčast-

nili Henrieta Godová, koordiná-

torka projektu, Ivana Ondrej-

mišková, koordinátorka miestnej 

skupiny URBACT a  zástupcovia 

členov miestnej skupiny Alexan-

dra Bóková za MŠ 1. mája a  Sil-

via Herianová za Slovenské ban-

ské múzeum. V  rámci stretnutia 

sme účastníkov informovali o ak-

tivite Dobrovoľnícky maratón – 

Vyčistime si naše mesto, ktorá sa 

uskutočnila 30.3.2022 a mala veľ-

ký úspech, pričom sa do nej zapo-

jilo 350 obyvateľov nášho mes-

ta, ako aj o založení facebookovej 

skupiny s  názvom Dobrovoľníc-

tvo v  Banskej Štiavnici ako plat-

formy pre koordináciu dobrovoľ-

níckych aktivít v  našom meste. 

V rámci stretnutia účastníci navr-

hovali riešenie problémov, ktoré 

vznikajú pri implementácii pro-

jektu a pri práci miestnych skupín 

URBACT. Identifi kovali štyri spo-

ločné hlavné výzvy, a  to prob-

lém uplatniť prístup „zdola na-

hor“; zapojenie mladých ľudí do 

dobrovoľníctva; zapojenie pod-

nikateľských subjektov do dob-

rovoľníckych aktivít; neefektívna 

komunikácia cieľov projektu. Pro-

stredníctvom analytického stro-

mu sa snažili problémy rozložiť na 

dôvody ich vzniku a následné dô-

sledky a zároveň prísť s riešenia-

mi na odstránenie dôvodov a ná-

sledné výsledky. Účastníci sa tiež 

dohodli na ďalšom postupe pri 

implementácii projektu, ktorým 

je organizácia ďalších naplánova-

ných aktivít. Keďže Aljustrel je 

tiež baníckym mestom, nenecha-

li sme si ujsť príležitosť navštíviť 

banské múzeum, ktoré prezentu-

je stále aktívnu ťažbu medi v tej-

to oblasti. Prínosom stretnutia je 

aj nadviazaná spolupráca Sloven-

ského banského múzea a  Mest-

ského múzea v Aljustreli. Navští-

vili sme aj centrum pre umelcov, 

ktoré ponúka kreatívne stáže 

a priestory na výstavy pre súčas-

ných umelcov. Ďalším krokom na 

úrovni nášho mesta a  miestnej 

skupiny URBACT bude jej ďalšie 

stretnutie, ktoré je naplánované 

na 28.4.2022, v  programe ktoré-

ho sa nachádza aktualizácia Plá-

nu prenosu príkladu dobrej pra-

xe, spolupráca s podnikateľskými 

subjektmi a  naplánovanie ďalšej 

dobrovoľníckej akcie a účasť na 4. 

medzinárodnom stretnutí k  pro-

jektu, ktoré sa uskutoční koncom 

júla v Lotyšsku.

Henrieta Godová

NOVINKY

�1.str.

Týka sa celej spoloč-

nosti, aj keď verejnosť najviac 

znepokojujú dve skupiny čiernych 

stavieb. V  prvom rade sú to rôz-

ne sídelné útvary sociálne vylúče-

ných obyvateľov, ktorí majú svoje 

stavby postavené nelegálne na cu-

dzích pozemkoch. Druhú skupi-

nu budovateľov čiernych stavieb, 

ktorá vyvoláva intenzívnu disku-

siu je ich vznik v centrách miest, 

vo väčších sídlach a  v  neposled-

nom rade i obciach. Tieto stavby 

predstavujú rušivý prvok, často-

krát zasahujú do životného pros-

tredia, menia kultúrny charakter 

a  hodnoty obcí, pričom dôvodov 

ich vzniku je hneď niekoľko. Nie-

ktorí stavebníci sa dopúšťajú ne-

legálneho konania nechtiac, ne-

znalosťou právnych predpisov 

v  oblasti stavebného práva, dru-

há skupina stavebníkov a  ich ko-

nanie je prejav „arogancie“, kedy 

stavajú vedome bez stavebného 

povolenia s tým, že keď už stavba 

stojí, je možné ju bez problémov 

zlegalizovať.

Predpokladom zákonnej, legál-

nej stavby je zabezpečenie ochra-

ny parciálnych záujmov (život-

né prostredie, kultúrne hodnoty) 

a  zároveň vlastníckeho práva, 

teda existencia právoplatného 

stavebného povolenia vydaného 

príslušným stavebným úradom, 

ktoré v sebe zahŕňa, ako ochranu 

verejných záujmov, tak i ochranu 

vlastníckeho práva. Stavebné po-

volenie vyžaduje každá nová stav-

ba, ako aj jej prístavba alebo nad-

stavba, terénne úpravy, rovnako 

je potrebné zo strany stavebníka 

ohlásiť stavebné úpravy, reklam-

né stavby a  v  určitých prípadoch 

aj udržiavacie práce. 

Mesto Banská Štiavnica nie je vý-

nimkou existencie čiernych sta-

vieb. Tieto kontroverzné stavby 

sú dôkazom rozporuplného, ne-

znalého až arogantného prístupu 

stavebníka a  predstavujú prob-

lém celej spoločnosti. Ak staveb-

ný úrad zistí, že ide o nepovolenú 

stavbu, z  vlastnej iniciatívy za-

čne konanie o  jej legalizácii. Sta-

vebník, ak vopred nepodá žiadosť 

o  dodatočné povolenie stavby, 

bude stavebným úradom vyzvaný, 

aby predložil doklady o  tom, že 

stavba nie je v rozpore s verejným 

záujmom, stavebník je teda po-

vinný predložiť  stanoviská všet-

kých dotknutých orgánov (napr. 

krajský pamiatkový úrad, okres-

ný úrad, odbor životného pros-

tredia a  ostatné). Ak sú zo stra-

ny dotknutých orgánov vydané 

súhlasné stanoviská a  stavba nie 

je v  rozpore so zámermi územ-

ného plánovania, stavebný úrad 

posúdi žiadosť a  vydá rozhodnu-

tie o  dodatočnom povolení stav-

by. Zložitejšia situácia nastane, 

ak  stavebník v  stanovenej leho-

te nepredloží žiadosť o dodatočné 

povolenie stavby, prípadne nepre-

ukáže, že stavba nie je v  rozpore 

s  verejným záujmom. Stavebný 

úrad začne konanie o odstránení 

čiernej stavby na náklady vlastní-

ka stavby.

Stavebný úrad v Banskej Štiavni-

ci v súvislosti s protiprávnym ko-

naním stavebníkov koná o doda-

točnom povolení stavieb hneď 

v  niekoľkých prípadoch. Môže-

me povedať, že vo väčšine prípa-

dov si je stavebník vedomý svojho 

protiprávneho konania a v súčin-

nosti so stavebným úradom je 

možné stavbu legalizovať. Aj na-

priek tomu, až do vydania právo-

platného stavebného povolenia 

o  dodatočnom povolení stavby, 

ide o protiprávny stav a stavebný 

úrad v danom prípade začína ko-

nanie o priestupku, prípadne ko-

nanie o  správnom delikte, kedy 

udelí stavebníkovi pokutu u fyzic-

kej a právnickej osoby až do výšky 

165 tis. €.

Kritická oblasť čiernych stavieb je 

ich reálne odstránenie. Rozhodnu-

tie o odstránení stavby postavenej 

bez stavebného povolenia zásadne 

prináleží stavebnému úradu. Tu 

sa stretávame so zdĺhavými pro-

cesmi, keďže ide o  priamy zásah 

do vlastníckeho práva stavebníka. 

V danom prípade musí byť zo stra-

ny stavebného úradu vydané také 

rozhodnutie o  nariadení odstrá-

nenia stavby, ktoré je nenapadnu-

teľné, keďže odstránenie stavby 

má nezvrátiteľný charakter s váž-

nymi dôsledkami pre stavebníka. 

Samotný výkon odstránenia stav-

by sa realizuje spôsobom, kedy 

mestom objednaná stavebná fi r-

ma realizuje stavebné práce a ná-

klady na odstránenie stavby zná-

ša stavebník.

V  prípadoch, kedy si stavebníci 

nesplnili povinnosť v  určenej le-

hote odstrániť nepovolenú stav-

bu, začal stavebný úrad v Banskej 

Štiavnici s nútenými výkonmi roz-

hodnutí – exekúciami. V  tomto 

trende bude stavebný úrad pokra-

čovať i naďalej, tak, aby bolo v na-

šom meste zachované pamiatko-

vé územie, príroda a  atraktivita 

prostredia s ohľadom na ochranu 

verejných záujmov a vlastníckych 

práv osôb. Prioritou je zabezpe-

čiť, aby nebol zo strany stavební-

ka ignorovaný zákon a rozhodnu-

tia stavebného úradu.

V procese schvaľovania je v súčas-

nosti nový stavebný zákon, ktorý 

predpokladá, okrem iného, aj ne-

možnosť dodatočne legalizovať 

čierne stavby a  mal by vytvoriť 

priaznivejšie podmienky pre od-

straňovanie už existujúcich čier-

nych stavieb.

M. Kováčiková

�1.str.

3. medzinárodné stretnutie 
k projektu URBACT Volunteering Cities+

„Čierne stavby“ v Banskej Štiavnici
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S účinnosťou od 30.3.2022 bola 

prijatá nová legislatíva, ktorá 

podrobne upravuje podmienky 

v súvislosti so situáciou na 

Ukrajine, pod názvom Lex 

Ukrajina. 

Sú v nej dôležité informácie najmä pre 

poskytovateľov ubytovania, ako aj in-

formácie týkajúce sa podmienok v prí-

pade mimoriadnej situácie.

Súčasná situácia v  číslach: v  našom 

meste je momentálne 152 občanov 

Ukrajiny, z toho 65 detí. V materských 

školách, základných a stredných ško-

lách máme integrovaných už 45 detí. 

Ostatné budú integrované v  priebe-

hu nasledujúcich dní, po absolvovaní 

vstupných lekárskych prehliadok a os-

tatných náležitostí.

V  spolupráci so Slovenským Červe-

ným krížom v  Banskej Štiavnici za-

bezpečujeme dovoz a uskladnenie hu-

manitárnej pomoci.

Témy stretnutia, ktoré prebehlo 

5.4.2022 v kultúrnom centre:

Integrácia detí do škôl – Mesto Ban-

ská Štiavnica zabezpečí a  poskytne 

všetky potrebné informácie a  integ-

ráciu detí do škôl na základe zozna-

mov a priameho kontaktu s utečenca-

mi a ich deťmi

Odvoz na cudzineckú políciu – pre 

utečencov bude zabezpečená z  Ban-

skej Štiavnice doprava spolu so sprie-

vodcom. Mesto Banská Štiavnica 

podľa požiadaviek zabezpečí dopra-

vu prostredníctvom S.O.V.I  taxi. Na 

stretnutí môžete túto požiadavku na-

hlásiť

Očkovanie (COVID-19) – na 

stretnutí sa nahlasoval záujem

Jednorázová fi nančná pomoc pre 

rodiny – po udelení dočasného úto-

čiska 

Rovnako na stretnutí boli prítomní aj 

zamestnanci Úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny Banská Štiavnica, ktorí 

pomohli s vybavením Dávky v hmot-

nej núdzi a žiadosti o sprostredko-

vanie zamestnania

V kultúrnom centre naďalej pokraču-

je zbierka potravín a hygienických 

potrieb. Zbierka je v  prípade potre-

by dostupná pre utečencov zadarmo. 

Je vhodné, aby si utečenci sami pri-

šli vybrať a vyberali len primerane ich 

potrebám. Od 11.4.2022 dochádza 

k úprave spôsobu výdaja a jeho regulá-

cii, budú zavedené potravinové karty 

a limity na jednu osobu, a to v dôsled-

ku kritického stavu zásob. Potraviny / 

drogéria, ktorých je nedostatok a po 

ktorých je dopyt: biele jogurty, maslo, 

olej, vajcia, detské výživy, káva 3 v 1, 

cukor kryštál, ryby v  oleji, šampón 

na vlasy, kondicionér, sprchový gél, 

ovsená kaša, čokoládové guľôčky do 

mlieka, syrokrém, párky, džem, kek-

sy, trvanlivé mlieko, minerálna voda, 

jablká, zemiaky, malé džúsy pre deti,...

Adresa je Kammerhofská 1, Banská 

Štiavnica. Vstup z boku budovy. Prí-

padné dopyty počas pracovných dní 

na tel. č.: +421 45 694 96 51.

Zbierka oblečenia – Výmenník, kto-

rý funguje lokálne už dlhší čas, slúži 

v týchto časoch ako zbierkové miesto 

oblečenia pre utečencov. Je tu možný 

bezplatný výber šatstva a obuvi. Aj tu 

je vhodné, aby si utečenci sami prišli 

vybrať. Predchádzame tým zneužíva-

niu pomoci. Adresa je Kammerhofská 

1, Banská Štiavnica. Vstup z boku bu-

dovy. Výmenník je otvorený v ponde-

lok a piatok od 9.00-11.00 hod.

Ďakujeme. vážime si, že pomá-

hate!

Ďakujeme všetkým, ktorí posledné 

dni pomohli potravinovej banke pre 

Ukrajinu: Ján Kružlic, rodičia a peda-

gógovia ZŠ J. Kollára, rodičia a peda-

gógovia Spojenej katolíckej školy sv. 

Fr. Assiského, Tomáš Lazar, man-

želia Líškayovci, OZ Beluj, Vladimír 

Nemčok, Marián Čierny, Slovenský 

Červený kríž Banská Štiavnica, Ele-

uzína, pedagógovia a  rodičia MŠ 1. 

mája a  Štefultov, Zuzana Hesouno-

vá, Mikuláš Pál a  zamestnanci Úra-

du práce, sociálnych vecí a  rodiny, 

Arpád Pál, Peter Nemec, rodičia a pe-

dagógovia ZŠ s MŠ Maximiliána Hel-

la Štiavnické Bane, rodičia a  peda-

gógovia ZŠ J. Horáka, pedagógovia 

a rodičia Súkromná hotelová akadé-

mia, Erik Píš, Božena Veľká, Vladi-

mír Štubňa, Martin Szegéň, Ľudmila 

Blašková, Norbert Ďurdík, Ján Kvak 

(3  zvieratká), Marek Pauko, Katarí-

na Kissová; ďakujeme aj tým, kto-

rí nechceli byť menovaní, prípadne 

sme ich neúmyselne zabudli uviesť. 

Vaša pomoc je prejavom mimoriad-

nej solidarity! 

MsÚ

Aktuality z koordinačného stretnutia – pomoc Ukrajine

Stretnutie s utečencami v kultúrnom centre  foto Mgr. Ján Petrík 

Pozvánka
Banskoštiavnicko-hodrušský ba-

nícky spolok v  Banskej Štiavni-

ci pozýva na výjazdné zasadnutie 

vzdelávacej sekcie „Utorkové popo-

ludnie“ baníckeho spolku, ktoré sa 

uskutoční v  náhradnom termíne 

v sobotu 23. apríla 2022 o 10.00 

hod. so stretnutím účastníkov pri 

tajchu Vindšachta v  Štiavnických 

Baniach (pri penzióne Cosmopo-

litan).

Alternatíva dopravy: Zraz pred 

Billou o 9.15, odchod ,,Taxi služba“.

Program:

Prednáška: „Náhonné jarky tajchov 

v Štiavnických Baniach“

Trasa: Od tajchu Bakomi po oko-

lie futbalového ihriska

(Keď bude pršať, tak nebude a keď 

nebude, tak bude!)

Lektor: Ing. Ján Smolka, CSc.

Richard Kaňa,

predseda spolku
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kam v BŠ 
a okolí ?

21. – 22.4. Do Geobádateľne! Mi-

neralogická expozícia v Berggerich-

te, Nám. sv. Trojice 6, B. Štiavnica, 

10.00-16.00

21.4. Divadlo. Už ti nikdy nena-

letím (španielska divadelná komé-

dia Múza Teatro), sála Kultúrneho 

centra, Kammerhofská 1, B. Štiav-

nica, 19.00-21.00

22.4. Bezodpadové tvorenie 

v Dielničke, Kammerhofská 2, B. 

Štiavnica, 9.00-16.00

22.4. Slovenský komorný or-

chester, sála Kultúrneho centra, 

Kammerhofská 1, B. Štiavnica, 

18.00 – 20.00

22.4. Ako „rástla“ Zem. komento-

vaná prehliadka Geologickej expo-

zície – Geopark, Banské múzeum 

v prírode, J. K. Hella 12, B. Štiavni-

ca, 10.00 – 15.00

22.4. Náckova Štiavnica, reštau-

rácia U Gazdu – Železničná stanica, 

B. Štiavnica, 15.30

23.4. Kírtan v Banskej Štiavnici 

(spievanie indických piesní a man-

tier), Hudobná záhrada, Rakytova 

9, B. Štiavnica, 17.00

23.4. Koncert. Archívny Chlapec 

ft. Kolowrat, Art Cafe, Akademic-

ká 2, B. Štiavnica, 20.00

24.4. Tradičný výstup na Žakýl-

sky hrad „na Ďura“, stretnutie 

pred Obecným úradom obce Pod-

horie, 14.30

24.4. Repríza Jánošík (straty 

a nálezy) – Divadlo Concordia, Kul-

túrny dom, obec Podhorie, 18.00

29.4. Koncert. Ranjevš & Óbasz, 

Akademická 2, B. Štiavnica, 20.00

30.4. Piesne 20.storočia z Čiech 

a  Slovenska (soprán, barytón 

a klavír), Eleuzína, Horná ružová 1, 

B. Štiavnica, 20.00

Obec Podhorie a Divadielko Con-

cordia Vás srdečne pozývajú na re-

prízu obľúbeného predstavenia 

Jánošík (straty a nálezy). 25 bá-

bok, 3 herci, 1 legenda – Komediál-

ny činoherno-bábkový úlet (nielen) 

o  slovenskom hrdinovi. Predsta-

venie odporúčame od 15 rokov, 

dĺžka predstavenia: 90 minút bez 

prestávky. Viac info nájdete na. 

www.concordia.sk. 

Tešíme sa na Vás!

Tím OO CR Región Štiavnica

„Najpríjemnejší život žijú tí, ktorí ne-

myslia.“

Julian Tuwim

U mešťana Rubigalla.

Príjemný večer bol, aj ľudia pri-

šli, ktorí milujú jej hudbu a zvedaví 

boli, čo vlastne číta. Prítmie v  klu-

be Rubigall sme vyfarbili refl ektor-

mi a  priestor získal nádych haute 

couture, šitý na mieru stálici sloven-

ského hudobného neba. Prišla ne-

nápadná,pokorná a usmievavá. Vy-

žarovala z  nej radosť zo života. 

V sprievode svojho manžela - zvuká-

ra, technika a  zabávača v  jednom, 

a jej stabilného doprovodu, klávesis-

tu a skladateľa Daniela Špinera.

Večer bol o  jej piesňach plynúcich 

a  podmaňujúcich. O  jej vzťahu ku 

knihám,cez ktoré spoznáte člove-

ka a jeho vnútro viac ako akýkoľvek 

psychológ. Nie nadarmo sa hovorí 

„Povedz mi čo čítaš a ja ti poviem aký si 

človek.“ Katkine vnútro, tak ako jej 

piesne sú naplnené poetikou živo-

ta, vášňou, rozumom a bezhranič-

ným oddaním sa všetkému krás-

nemu. Navonok krehká, vnútri 

veľmi silná žena. Doniesla jej top 

knihy a úryvky z nich, ktoré čítala 

nás opäť usvedčili v tom, že Katka 

je komplexná osobnosť, ktorá vie 

prekvapiť.

A tu sú tituly,ktoré majú svoje stá-

le miesto v jej knižnici: A.Royová – 

Boh maličkostí, W.Saroyan – Tarcy-

ho tiger, Alassandro Baryco – Pán 

Gwyn, John Irwing – Poslední noc 

na klikaté řece, Herta Müllerová – 

Rozhoupaný dech, Madeline Vad-

kerty – Slovutný pán prezident.

A na záver výber z knihy Jána Mar-

koša, Bližšie k sebe. Úryvok zaznel 

práve z pódia:

Žijeme v dobe prostriedkov. Sú vša-

de: dopravné prostriedky, infor-

mačné prostriedky, čistiace pro-

striedky. Sme úplne obkolesení 

vlastnými výtvormi. Takmer vše-

tok svoj čas trávime v  budovách. 

A strop veru nie je nebo. Svetlo nie 

je slnko. A klíma nie je vietor. Ba čo 

viac, približne polovicu svojho bde-

lého času strávime pred obrazovka-

mi počítačov, mobilov alebo televí-

zorov. Hodiny a  hodiny venujeme 

svoju pozornosť virtuálnej realite, 

informáciám, ktoré nám dôkladne 

predžuli a pripravili iní ľudia. Chý-

ba nám príroda: voda, lesy, obla-

ky, vietor. Chýba nám aj tichý ve-

smír ukrývajúci sa v našom vnútri: 

v  hluku médií a  v  každodennom 

pracovnom zhone často nedokáže-

me začuť jemné signály svojho tela. 

Potrebujeme sa opäť dostať bližšie 

k sebe samým. Ako to však urobiť? 

Odpovedať na túto otázku sa snaží 

kniha, ktorú práve držala v rukách.

Podujatie z verejných zdrojov pod-

poril Fond na podporu umenia.

Zuzka Patkošová,

odd. KŠaMK

Čo číta Katka Koščová

Katka Koščová s manželom  foto Lubo Lužina

myšlienka
dňa
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Výtvarný dialóg detí zo ZŠ 

Jozefa Kollára v Galérii Jozefa 

Kollára.

V  Galérii Jozefa Kollára sme po 

dvojročnej prestávke opäť oživili 

obľúbený projekt Kollárova Štiavni-

ca očami detí, do ktorého sa v prie-

behu niekoľkých predchádzajúcich 

rokov zapájali žiaci a  žiačky ban-

skoštiavnických základných škôl. 

Vzhľadom na stále prebiehajúcu 

pandémiu bol projekt zrealizovaný 

v menšom formáte a v  inovovanej 

verzii pod názvom Kollárova Štiav-

nica. Jeho novú formu si pilotne vy-

skúšali žiaci ZŠ J. Kollára.

Tohtoročná Kollárova Štiavnica 

nebola súťažou. Práce sa nehodno-

tili, a tak víťazmi či víťazkami boli 

všetci, vrátane dospelých, ktorí 

deti pozorovali a viedli s nimi tvo-

rivé debatky. Vďaka týmto rozho-

vorom, ako aj výtvarnému dialógu 

medzi Kollárovými obrazmi a det-

skými tvorcami, vznikli v  expozí-

cii nové diela a dielka, do ktorých 

deti pretavili svoj umelecký názor 

a cítenie. 

Spolu 21 detí, od prvého po deviaty 

ročník, v Kollárových obrazoch ob-

javovali prírodné živly – zem, voda, 

vzduch, oheň – a tematicky s nimi 

pracovali. Bolo iba na nich, kto-

rý obraz si vyberú a ako nanesú na 

papier to, čo v nich pri pohľade na 

Kollárove obrazy najviac rezonova-

lo. Nové diela žiakov a žiačok ZŠ Jo-

zefa Kollára zostanú v stálej expozí-

cii Jozefa Kollára vystavené aspoň 

jeden mesiac. Deti tak môžu pozvať 

svojich rodičov, starých rodičov, sú-

rodencov alebo kamarátov a ukázať 

im výsledky svojho výtvarného dia-

lógu so známym rodákom mesta, 

umelcom Jozefom Kollárom.

Tohtoročnou Kollárovou Štiavni-

cou si Galéria Jozefa Kollára spolu 

so ZŠ Jozefa Kollára pripomenuli 

123. výročie narodenia bansko-

štiavnického rodáka – Jozef Kol-

lár sa narodil 8.3.1899, v  nádher-

nom ročnom období prebúdzajúcej 

sa prírody. K prírode mal blízko, čo 

zviditeľnil vo svojom celoživotnom 

diele. Zároveň sa inovovaný pro-

jekt Kollárova Štiavnica stal súčas-

ťou environmentálne ladených ak-

tivít Slovenského banského múzea 

v mesiacoch marec a apríl. 

Prezentáciu detských diel si budú 

môcť návštevníci Galérie Jozefa 

Kollára prezrieť minimálne do po-

lovice mája.

Galéria je otvorená v dňoch od utor-

ka do soboty, v  čase od 9.00 do 

17.00 hod.

Srdečne Vás pozývame na návšte-

vu!

Tím Galérie Jozefa Kollára

Kollárova Štiavnica

Výtvarné práce detí zo ZŠ J. Kollára  foto archív GJK 

V termíne od 21.3. do 25.3. 

navštívili vybraní žiaci z 8. a 9. 

ročníka Základnej školy Jozefa 

Horáka partnerskú školu 

v Moravskej Třebovej. 

Netradičná návšteva mala marco-

vou mobilitou zavŕšiť medzinárod-

ný projekt Erasmus+ pod  názvom 

„Poznejme společně kulturní dědic-

tví nejen ve své zemi“, ktorý sa začal 

v roku 2019.

Takmer týždeň žiaci aj pedagógo-

via prostredníctvom zaujímavých 

aktivít spoznávali vlastnú kultú-

ru a vzájomne vypracovávali rôzne 

krátkodobé projekty, ktorých úlo-

hou bolo nielen zbúrať jazykovú ba-

riéru medzi tromi rôznymi národ-

nosťami, ale netradičnou formou 

vzbudiť záujem o  slovesné aj ne-

slovesné dedičstvá okolitých štátov 

či vlastnej krajiny.

Zmiešané skupiny v  prvej polovi-

ci danej mobility navštívili lokálne 

prírodné aj sakrálne pa-

miatky, čím rozšírili svo-

je vedomosti o  dôležité 

historické fakty viažuce 

sa predovšetkým k loka-

lite Punkevních jeskýň 

aj širšieho okolia mesta 

Moravská Třebová. Dru-

há polovica bola zamera-

ná na skupinovú prácu 

s  písomnými prameň-

mi. Žiaci aktívne vyhľa-

dávali rôzne informácie 

o  národných rozpráv-

kach, ktoré si následne 

porovnávali a  tematic-

ky spracovávali. Výstu-

pom ich snaženia bol 

ilustrovaný česko-slo-

vensko-chorvátsky slov-

ník i  divadelné predsta-

venie konkrétnej rozprávky, ktorá 

mala reprezentovať ich krajinu.

Jednotlivé zložky projektov sa vy-

pracovávali na rôznych atraktív-

nych miestach partnerského mes-

ta (napr. priamo v  škole, knižnici, 

pri rozhľadni Pastýřka...) – tie žia-

kom ponúkali príjemnú konformi-

tu, vzbudzovali v nich zvedavosť aj 

kreativitu a  vytvárali priestor pre 

nadviazanie nových priateľstiev, 

a to hlavne mimo online priestoru.

Marcová mobilita, ktorá zavŕšila 

niekoľkoročnú prácu, ukázala všet-

kým účastníkom, že jazyková ba-

riéra nepredstavuje problém, kto-

rý by sa nedal prekonať. Otužila 

medziľudské vzťahy, zblížila žiakov 

s  pedagógmi a, čo je najdôležitej-

šie, oprášila záujem o kultúru, kto-

rá sa nachádza navôkol nás. Stačí sa 

len na chvíľu zastaviť a dobre poroz-

hliadnuť.

Veronika Inglotová 

a Erika Müllerová

Erasmus+

Knihy v IC
Informačné centrum mesta Vám 

ponúka: Banská Štiavnica, mesto 

svetového dedičstva UNESCO, 2. 

vydanie 15€, Banskoštiavnická vo-

dohospodárska sústava – Tajom-

stvá štiavnických hôr 20€, Ban-

skoštiavnická vodohospodárska 

sústava 45€, Jozef Lackovič, ma-

liar baníkov, vinohradníkov a lesní-

kov 15€, Odkazy minulosti II 22€, 

Kvety baní 30€, Šibalstvá, huncút-

stva a príbehy Štiavnického Nácka 

6€, Zlatá Banská Štiavnica 18,90€, 

Vystrihovačka Banská Štiavnica 

11€, Banskoštiavnický Salaman-

der 10€, Potulky svetom minerálov 

9,90€, Chvála zberateľstvu – Kle-

noty SBM 39€, Vocabularium In-

ternationale Sigillographicum 28€, 

Príbeh značky PLETA 5€, Banícke 

uniformy 5€ a mnohé ďalšie. Kon-

takt: 0456949653.

IC BŠ

Minca
Platidlo – mincu Štiavnická poltura 

v hodnote 10EUR si môžete zakú-

piť v  Informačnom centre mesta 

Banská Štiavnica na Námestí sv. 

Trojice. Bližšie info: 045/6949653, 

všetky ďalšie informácie, ako aj 

zoznam akceptačných podni-

kov nájdete na webovej stránke: 

www.stiavnickapoltura.sk

IC BŠ
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Spomienka

Dňa 23. 4. si 

pripomíname 

4.výročie od 

úmrtia Štefa-

na Murára. 

Tí, ktorí ste ho poznali 

a mali radi, venujte mu spo-

lu s  nami tichú spomienku. 

Spomínajú 

manželka, dcéra s rodinou 

a vnúčence Lejla a Števko

oznamy, 
spomienky

Výstava
Republikové Centrum SZTP plá-

nuje uskutočniť výstavu fotografi í 

v múzeu Čierny orol v Liptovskom 

Mikuláši a  v  Bardejove v  Horno-

šarišskom múzeu. Predpoklad I. 

kola v Bardejove je máj 2022 a II. 

kola v Lipt. Mikuláši v júni 2022. 

Téma nie je určená, ale bolo by 

dobre, keby fotografi e boli aj o ba-

riérach. Všetci veríme, že prídu 

aj lepšie časy a znova sa budeme 

môcť častejšie stretávať na obľú-

bených aktivitách, a preto želáme 

všetkým hlavne veľa zdravia, šťas-

tia, radosti, aby sa tieto plány aj 

uskutočnili.

Výbor ZO SZTP Banská Štiavnica

Zájazd
Dňa 23. apríla 2022 sa bude ko-

nať zájazd na „Výstavu záhradkár-

stvo-včelárstvo“ do Trenčína. Čle-

novia ZO SZZ Štefultov sa môžu 

prihlásiť na tel. č.: 0903 250 921 

alebo osobne v  predajni IMO 

Elektro- Domáce potreby, Kam-

merhofská 14, Banská Štiavnica.

ZO SZZ Štefultov

Oznam
Úradné hodiny   v kancelárii 

ZO SZTP:

pondelok: 8.00 - 14.00

utorok: 8.00 - 13.00

streda: 8.00 - 14.30

Cibulová Alžbeta, pracovníčka 

kancelárie výboru ZO SZTP BŠ

Ako je to v skutočnosti?

Sviatky jari a najväčšie sviatky kres-

ťanov priniesli tento rok so sebou 

kontroverznú tému. Takmer všade 

po internete kolujú správy o  tom, 

že názvy dní veľkonočného obdo-

bia sa premenujú po novom, citu-

jem: „Koniec starým názvom? Cir-

kev sa rozhodla pre nepopulárny krok 

a  názvy veľkonočných sviatkov, kto-

ré sú dlhodobo zaužívané a ľudia si na 

ne zvykli, chcú zmeniť. Kvetná nedeľa, 

Zelený štvrtok či Veľkonočný pondelok 

tak budú minulosťou. Ako sa tieto naj-

významnejšie sviatky veriacich budú 

volať po novom“? „Dôvodom, prečo sa 

cirkev rozhodla zmeniť názvy veľkonoč-

ných sviatkov je snaha o väčšiu vernosť 

latinskému originálu. A teda, aby pou-

žité názvy v  novom vydaní Rímskeho 

misálu boli bližšie výrazom, ktoré má 

originálny Missale Romanum. Zmenou 

tak prešlo všetkých šesť pôvodných ná-

zvov veľkonočných sviatkov“. Kvetná 

nedeľa sa má volať Palmová nede-

ľa. Zelený štvrtok bude po novom 

niesť názov Štvrtok svätého týždňa, 

Veľký piatok zas Piatok utrpenia 

Pána. Z Bielej soboty sa stáva Svätá 

sobota, Veľkonočná nedeľa sa zme-

nila na Veľkonočnú nedeľu Pánov-

ho zmŕtvychvstania. Pomenovanie 

Veľkonočný pondelok sa zmenilo 

podľa Rímskeho misálu na Ponde-

lok vo veľkonočnej oktáve.

Položila som preto dekanovi – 

Mgr. Norbertovi Ďurdíkovi (deka-

nát B. Štiavnica) niekoľko otázok 

k tejto téme:

1.Naozaj cirkev niečo po dlhom 

čase mení a prečo?

Áno, je tu malá zmena alebo skôr 

upresnenia. Tak, ako sa zavedením 

nového Rímskeho misálu pre slo-

vensky hovoriacich zmenilo v  li-

turgii niekoľko výrazov, aby boli 

teologicky správnejšie a  vernejšie 

rímskej liturgii, podobne sa zmeni-

li názvy dní veľkonočných sviatkov. 

Nové názvy tvoria väčšiu súvislosť 

s  udalosťami, ktoré veriaci človek 

počas týchto dní prežíva.

2.Budú tieto nové názvy povin-

né alebo je to len odporučené, 

napríklad v komunikácii kňazov 

smerom k veriacim alebo vo ve-

rejných oznamoch?

Kňazi ako teológovia majú používať 

správnu terminológiu. Nesmie to 

však vyznieť povýšenecky. Podobne 

ako každý odborník pozná termino-

lógiu svojho odboru a tak sa aj vy-

jadruje. Lekári komunikujú svojím 

„jazykom“, inžinieri – technici majú 

svoje termíny.

3.Čo znamenajú tieto zmeny pre 

veriacich v praxi. Môžu ešte stále 

používať pôvodné názvy? Nakoľ-

ko je to aj pre nich povinné?

Veriaci môžu používať zaužívané 

názvy. Terminológia, ktorá súvi-

sí s prekladom sa vyvíja s jazykom. 

Pôvodom našej teologicko-liturgic-

kej terminológie je latinčina a rím-

ska liturgia. Slovenský jazyk sa však 

vyvíja, a preto je niekedy potrebné 

upraviť terminológiu, aby sme ne-

používali zastarané výrazy. V  bež-

nej, hovorovej reči však tieto výrazy 

pretrvajú ešte dlho, čo je prirodze-

né a nie je potrebné sa s tým trápiť.

Daniela Sokolovičová

Nové názvy veľkonočných sviatkov

V pondelok 11. apríla 2022 sme 

sa so žiakmi I. ročníka SHA 

vybrali za poznaním do sveta 

kníh priamo do našej mestskej 

knižnice. 

Bol to tak trochu zámer, ako mladých 

ľudí priviesť k literatúre a zároveň im 

tak sprístupniť cestu k tvorbe jedné-

ho z najslávnejších a najpopulárnej-

ších dramatikov histórie – Williama 

Shakespera, ktorému v mesiaci apríl 

venujeme významnú pozornosť, 

keď že si 26. apríla pripomíname vý-

ročie jeho narodenia. Hovorí sa, že 

knihy zlepšujú zdravie, zbystria my-

seľ a  urobia z  nás lepšieho človeka. 

V tomto duchu sa nieslo aj naše ob-

javovanie čarovného sveta literatúry. 

V Mestskej knižnici v Banskej Štiav-

nici nás srdečne privítala pani Kata-

rína Kissová, ktorej by sme sa tou-

to cestou radi poďakovali. Vo svojej 

prezentácii nás zaviedla do tajov 

knižničných priestorov so všetký-

mi ich oddeleniami. Knižnica spra-

vuje fond literatúry, ktorá je k  dis-

pozícii čitateľom všetkých vekových 

kategórií. Okrem toho sa venuje aj 

príprave vlastných kultúrnych akti-

vít zameraných na podporu čítania 

kníh a vzťahu k literatúre. Pani kni-

hovníčka predstavila našim žiakom 

prezenčné, absenčné i medziknižnič-

né výpožičné služby. Po príjemnom 

a  obohacujúcom úvode dostali žiaci 

možnosť registrácie v tejto inštitúcii, 

čo im zjednodušilo možnosť spozná-

vania všetkých zákutí literatúry, nie-

len tej renesančnej. Veríme, že aj ďal-

šie cesty našich študentov povedú za 

objavovaním a poznaním slovesného 

umenia.

Súkromná hotelová akadémia

Cestou necestou za literatúrou

Žiaci prvého ročníka SHA v mestskej knižnici  foto archív SHA
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Lesy pre budúci život je názov 

projektu, v rámci ktorého sme 

20. marca 2022 zbalili kufre 

a vycestovali na mobilitu do 

Nemecka. 

Cestovali sme celý deň vlakom. Za-

čali sme vo Zvolene, v  Bratislave 

sme prestúpili na vlak do Viedne, 

odkiaľ sme tri a pol hodiny cestova-

li do Nürnbergu. Tam sme prestúpili 

na posledný vlak, ktorý nás konečne 

doviezol do cieľa našej cesty – Lip-

ska. Na stanici už čakala naša zahra-

ničná mentorka Johanna, ktorá nás 

zobrala do mestečka Schkeuditz. 

Tu sme sa ubytovali v mládežníckej 

ubytovni Gut Wehlitz, kde sídli cen-

trum odborného vzdelávania Vita-

lis. Naša mobilita trvala 10 dní.

Prvý deň sme si najskôr pozorne 

vypočuli všetky organizačné poky-

ny a pravidlá. Potom, ako sme spo-

znali areál, zamierili sme do Lipska 

spoznávať mesto. Do centra sme sa 

dostali pomocou metra zo stanice 

Schkeuditz West do stanice Leipzig 

Markt , kde nás čakal Matthew, náš 

ďalší mentor z Vitalisu, ktorý nám 

ukázal všetky skvosty Lipska. Zo-

bral nás aj na vyhliadkovú vežu 

a mali sme čas vychutnať si mesto 

na vlastnú päsť.

Ďalšie dni sme praxovali. Boli sme 

rozdelení na dve skupiny: Dá-

rius, Martina a Gabriel v prvej, Pe-

ter, Jitka, Tomáš, Matej a Kristián 

v druhej.

Prvá skupina praxovala na zámku 

Gundorf, v  jazdeckom parku jed-

ného z  najstarších zámkov v  Sas-

ku. Park sa nachádzal v  časti Lip-

ska: Boehlitz-Ehrenberg. Gundorf, 

kedysi nezávislé sídlo, je teraz sú-

časťou Lipska-západ a má viac ako 

1000-ročnú históriu. Našou úlohou 

bolo spracovávať kalamitu v parku. 

Vyskúšali sme si všetko, čo k tomu 

patrí: vynášanie dreva, vystrihá-

vanie podúrovne a  stromčekov do 

hrúbky 5cm pomocou záhradníc-

kych nožníc, prácu so štiepkova-

čom...

Druhá skupina praxovala v  Štát-

nom podniku Sachsenforst – les-

ná oblasť Lipsko. Táto skupina vy-

konávala obstrihávanie konárov 

stromov pomocou hydraulických 

nožníc a  vysádzali porasty dubov 

a  borovíc. Naši nemeckí priatelia 

uplatňovali skôr vysádzanie hospo-

dársky cenných drevín, napríklad 

borovica, prípadne agát. Táto sku-

pina väčšinou pracovala v  poras-

toch, kde platí 3.stupeň požiarnej 

ochrany.

Cez víkend sme s  hoteliérmi zo 

Švédska, IT technikom zo Španiel-

ska a  automechanikmi z  Rumun-

ska cestovali na exkurziu do Berlí-

na a Drážďan. V Berlíne, hlavnom 

meste Nemecka, sme na vlastnej 

koži zažili, čo znamená multikultúr-

nosť. Počuli sme snáď všetky jazyky 

sveta. Berlín patrí k najväčším mes-

tám v Európe. Videli sme Branden-

burskú bránu, Nemecký parlament 

– Reichstag, zvyšky Berlínskeho 

múru, Židovský pomník, Alexan-

drovo námestie...

Nedeľu sme prežili v  Ďrážďanoch. 

Drážďany sú hlavným mestom ne-

meckej spolkovej krajiny Sasko. Je 

až neuveriteľné, že počas druhej 

svetovej vojny bolo mesto na 85 

percent zničené a  nádherné histo-

rické budovy boli po vojne znovu 

vystavané a budú dokončené v roku 

2024.

Náš pobyt sa realizoval v  rám-

ci Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia 

mobilita jednotlivcov, Erasmus+, 

grant č. 2021-1-SK01-KA122-

VET-000021296. Mali sme mož-

nosť vidieť, ako pracujú nemeckí 

lesníci, ich metódy a  postupy. Vy-

skúšali sme si samostatné fungo-

vanie a  prebratie zodpovednos-

ti. Prehĺbilo sa naše priateľstvo. 

Navštívili sme hlavné mesto Ne-

mecka a  iné významné mestá. Po 

dlhom období izolácie spôsobenej 

pandémiou sme zažili návrat k nor-

málnemu životu.

Dárius Firický, Kristián Poláček, 

Peter Sebestyén, 

Stredná odborná škola lesnícka 

Banská Štiavnica

Lesy pre budúci život

Martin v pracovnom nasadení  foto Dárius Firický                Požerok lykokaza zrnitého  foto Kristián Poláček

Záhradkárske 
okienko
Černice – pestovanie, sadenie, 

strihanie a všetko ostatné

Černica alebo tiež ostružina čer-

nicová. Patrí medzi nenáročné 

bobuľové ovocie a  my si ukáže-

me, ako dopestovať bohatú úro-

du černíc v  našej záhrade. Pri-

blížime si sadenie černíc, ich 

strihanie, hnojenie aj rozmnožo-

vanie.

Ostružina černicová (černica) sa 

pestuje veľmi podobne ako ma-

lina. Na rozdiel od nej je však 

skromnejšia v nárokoch na pôdu 

aj hnojenie. Černica je však me-

nej odolná proti mrazu a vyžadu-

je viac vlahy.

Kde sadiť černice?

Černica obľubuje slnečné stano-

visko s  hlinitopiesčitou až pies-

čitou pôdou. Pôdna reakcia by 

mala byť mierne kyslá – 6 – 7 pH. 

Hladina spodnej vody by nema-

la byť vyššie než 75 cm pod povr-

chom. Keďže je černica náchylná 

na vymrznutie, nemala by sa sa-

diť do mrazových kotlín a  iných 

nechránených stanovísk.

Príprava pôdy pred sadením 

černíc

Príprave pôdy pred sadením čer-

níc je potrebné venovať náleži-

tú pozornosť. Miesto, kde budú 

černice rásť je potrebné zbaviť tr-

vácich burín. Niektorí záhradká-

ri odporúčajú použiť aj predplo-

dinu – skoré zemiaky. Po zbere 

zemiakov zasiať hrach a na jeseň 

jeho byle zapraviť do zeme. Tým 

sa do pôdy dodajú živiny.

Takýto proces je, samozrejme, 

možný iba v prípade, že sadenie 

černíc plánujete rok dopredu. 

Zhruba 2 – 3 týždne pred výsad-

bou černíc je potrebné pôdu vy-

honojiť 3-4 kg vyzretého maštaľ-

ného hnoja alebo kompostu na 

1m2. K sadeniu pristúpime zhru-

ba po 2 – 3 týždňoch. Černice do-

zrievajú koncom leta.

Sadenie černíc

Sadenie černíc by malo prebiehať 

na jeseň. Rastlina tak bude mať 

k dispozícii zimnú vlahu. Pri vý-

sadbe je potrebné vykopať rýľom 

jamu dostatočné veľkú, aby sa do 

nej zmestila rastlinka. Koreňovú 

sústavu zakracovať nemusíme, 

ale môžme. Nadzemnú časť skra-

cujeme na zhruba 2 – 3 púčiky.

(pokračovanie nabudúce)

Michaela Mojžišová
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 22.4. o 18:30 hod.
Nedeľa 24.4. o 18:30 hod.

Severan
Triler, historický, 120 min., 
MP:12, vstupné: 5€. Kam až bude 
mladý vikingský bojovník ochotný 
zájsť, aby pomstil vraždu svojho 
otca? Severan je rozsiahly epos 
Roberta Eggersa, jedného z naj-
osobitejších fi lmárov súčasnos-
ti.V hlavnej úlohe: Alexander 
Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Ni-
cole Kidman.

Sobota 23.4. o 18:30 hod.
Štvrtok 28.4. o 18:30 hod.
Sobota 30.4. o 18:30 hod.

Po čom muži túžia 2
Komédia, 100 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Irena Kopáčová sa živí 
ako vzťahový poradca, ale pri-
tom sama má partnera, ktorý ju 
podvádza. Irenu jej prax pro-
fesionálne deformuje a nevera 
jej priateľa ju posilní v pre-
svedčení, že muži sú primitív-
ne bytosti, ktoré len smrdia, 
pijú pivo a prdia. Jedného dňa 
sa jej averzia voči mužom vy-
stupňuje a ona po dvoch fľa-

šiach vína vyhlási, že chce byť 
muž, aby sa tiež mohla správať 
ako tupec a mať všetko na sve-
te jednoduchšie. Druhého rána sa 
Irena prebudí s hlavou ako zvon 
a s hrôzou v očiach zistí, že sa 
jej nočné prianie vyplnilo. 

Nedeľa 24.4. o 16:00 hod.

Príšerákovci 2
Animovaný, komédia, 103 min., 
MP:7, vstupné: 5€. Od veľkého 
„príšerákovského“ dobrodružstva 
rodiny Wishbonovcov uplynul už 
nejaký čas. Ich život sa vrá-
til do starých koľají, s bežný-
mi ľudskými starosťami a hádka-
mi. Pozvanie na svadbu Baby Yagy 
a jej nastávajúceho je pre ro-
dinu príjemným rozptýlením. Kým 
si však snúbenci stačia povedať 
áno, ich slávnostný deň zničí 
nepozvaný hosť. Malá milionárska 
dcérenka Mila, ktorá je super 
cool agentka a hlavne obávaná 
lovkyňa príšer, oboch svadobča-
nov unesie!

Utorok 26.4. o 18:30 hod.

Stop Zemlia
Romantická dráma, 122 min., 

MP:15, vstupné: 5€. Radikál-
ny, autentický a citlivý pohľad 
na znepokojujúci pocit mlados-
ti a vnútorný pohľad naukrajin-
skú mládež. Introvertná stredo-
školáčka Masha sa považuje za 
outsidera, pokiaľ sa nezdržuje 
s Yanou a Seniom, ktorí zdieľajú 
jej nekonformný status. Zatiaľ 
čo sa snaží zvládnuť intenzív-
ne obdobie pred ukončením školy, 
zamiluje sa a to spôsobom, ktorý 
ju núti vyjsť z komfortnej zóny. 
Debutujúca ukrajinská režisérka 
Kateryna Gornostai vytvorila hl-
boko osobný príbeh o sebaobjavo-
vaní a trpezlivosti. 

Piatok 29.4. o 18:30 hod.

Downton Abbey: 
Nová éra
Dráma, 120 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Vo voľnom pokračovaní 
slávneho seriálu a úspešného fi l-
mu Panstva Downton z babičkinej 
skrine vyskočí kostlivec v po-
dobe dávneho románika s jedným 
francúzskym šľachticom, ktorý má 
nečakané dôsledky pre celú ro-
dinu Crawleyovcov a ich služob-
níctvo.

Bližšie info: odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk 
www.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademik

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výherné poukážky na konzu-

máciu v  hodnote 10eur v  pizze-

rii, reštaurácii Sv. Barborka, A. 

Kmeťa 2, Banská Štiavnica si vý-

herca môže vyzdvihnúť v  redak-

cii ŠN. Správne znenie krížov-

ky z  č. 13/2022: „Pravda, ktorá 

mrzí je lepšia ako lož, ktorá potešu-

je.“ Výhercom sa stáva Eva Ko-

ledová, B. Štiavnica. Srdečne 

blahoželáme! Tento týždeň hrá-

te o  poukážku na konzumáciu 

v  hodnote 10€ (2 x  5€) v  pizze-

rii, reštaurácii Sv. Barborka, A. 

Kmeťa 2, Banská Štiavnica. Va-

šou úlohou je správne vylúštiť 

krížovku a zaslať ju spolu s kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

2.5.2022.

V tajničke sa ukrýva výrok Gard-

nera: 

A., Hrčka na niti, nos naopak, ha-

luška česky, severovýchod, liter,

B., 1. časť tajničky,

C., Ozn. ruských lietadiel, izbo-

vá rastlina, jedol exp., meno Ra-

paičovej,

D., Ozn. áut Luxemburska, padá 

v zime, udieraj, R foneticky,

E., Kuli naopak, cudzokrajný 

vták, posielal básn., samohláska 

v slove ego,

F., Nadával česky, súprava na cvi-

čenie, vrch z kamenia, predložka 

3. pád,

G., Koncovka zdrobnenín, po-

skočenie, bidlo, alkoholický ná-

poj,

H., Patriaci Ežkovi, meno Pocis-

kovej, sklad vlakov,

I., Rod, nočný motýľ, patriaci ká-

povi,

J., Stred tajničky, popevok,

K., Český moderátor a  herec, 

hláška v  kartách, arabské muž. 

meno, nech po česky.

1., Zjedli liek, hlas ovce,

2., Liz naopak, sláčik, rúra na za-

chytávanie vody zo strechy,

3., Ovial, pokaz, eman,

4., Kamarát Boleka, akt,

5., Kopa slamy, kraj na Sloven-

sku, smrteľná choroba,

6., Žrď na voze, notes, nožíky,

7., Nevydávaj žiar, čisti praním, 

Národné hospodárstvo skr.,

8., Perun naopak, seká, sa-

mohlásky v slove noha,

9., Druh Fatimy, lesné zviera, 

Komunistická strana Slovenska,

10., Zelenina, mzda, dátovanie,

11., Snívala si básn., ruský ma-

liar,

12., Badal, okrúhla strecha,

13., Francúzska predložka, zní-

žený tón A, koniec tajničky.

Pomôcky: Repin, Eben, Hasan, 

kras.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 15
Krížovka

5
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Súťaž v speve detských zborov 

organizuje osvetové stredisko 

po mnohé roky. 

Pohronské osvetové stredisko 

v  Žiari nad Hronom v  zastúpení 

pani Judity Frantovej povzbudilo 

členov Zboríku zúčastniť sa tejto 

prehliadky. V  utorok, 22. marca 

predstavili deti dvoj – a  trojhlas-

né piesne na regionálnej úrovni. 

Stredoslovenské osvetové stre-

disko v  zastúpení pána Róber-

ta Ragana nás pozvalo 8. apríla 

2022 do Banskej Bystrice na kraj-

ské kolo.

Detský spevácky zbor pri ZUŠ 

v  Banskej Štiavnici Zborík zalo-

žila Mgr. Irena Chovanová v roku 

2007 ako miešaný zbor žiakov tej-

to umeleckej školy. Tí sa po roku 

pôsobenia zúčastnili medziná-

rodnej prehliadky zborov „Morav-

sko-třeboňské arkády“ v roku 2008 

v  Moravskej Třebovej. V  roku 

2013 sa na krajskej prehliad-

ke zborov Mládež spieva umiest-

nil Zborík v zlatom pásme. S hla-

sovou prípravou a  dirigovaním 

pomáhali pani riaditeľke viace-

rí kolegovia: pani učiteľka Te-

rezka Beňová, Danka Takáčová, 

Romanka Hlinková, Andrejka Ha-

libožeková a Gregor Zubek. Práve 

pán učiteľ Gregor Zubek dirigoval 

na ostatnej krajskej prehliadke 

náš Zborík. Žiaci ZUŠ zdokona-

ľujú svoje spevácke a harmonické 

kompetencie zväčša len od sep-

tembra 2021. Predstavili sa re-

pertoárom, ktorý bol tematicky 

vybraný ako sprievodný program 

na našou školou organizovanú sú-

ťaž Duchovný a  umelecký odkaz 

banskoštiavnickej Kalvárie 2022. 

O  prípravu zboru a  klavírnu ko-

repetíciu sa postarala Mgr. Irena 

Chovanová za pomoci viacerých 

kolegov.

Sopránové hlasy v  zložení Lara 

Bližňáková, Emka Adamská, Do-

rotka Imrišková, Noemi Imriško-

vá, Marína Barvirčáková, Zuza-

na Vandáková, Dianka Trubanová 

podporila pani učiteľka Andrej-

ka Halibožeková a  naša milá ab-

solventka Danielka Kminiaková. 

Speváčkam Katke Vandákovej, 

Alicke Knezovičovej, Veronike 

Hermanovej, Andrejke Greschne-

rovej, Márii Blaškovej, Paulínke 

Prefertusovej, Janke Marunia-

kovej a Amálii Paškayoej pomoh-

la v  alte pani učiteľka Romanka 

Hlinková. Aj tretí hlas mal posilu 

zvonka. Tomáša Páleníka, Davida 

Knižeka, Hanku Knižekovú, Jan-

ka Kminiaka a Martina Kminiaka

posilnil absolvent Pavol Chovan. 

Na našu veľkú radosť božím ria-

dením práve v  týždni pred pre-

hliadkou zavítala do ZUŠ z  An-

glicka naša úspešná absolventka 

Lucia Švecová. Dnes už ako absol-

ventka štúdia hudby na Oxford-

skej univerzite pôsobí v Londýne 

ako učiteľka klavíra a organu. Od 

septembra bude ďalej študovať 

dirigovanie orchestra so zamera-

ním na opery. Na prehliadke Mlá-

dež spieva 2015 sa Lucka predsta-

vila s našim Zboríkom ako členka 

zboru i sólistka. V piatok na pre-

hliadke dirigovala dve zo štyroch 

interpretovaných piesní. Radost-

né a  dynamické piesne podporil 

hrou na kachone pán učiteľ Matúš 

Piatrov. Za starostlivosť o kostý-

my a  ich došitie patrí vďaka Da-

niele Novákovej.

Naše vystúpenie sme začali ma-

lým predstavením hymny našej 

školy „Kúzelný teáter“ na text Ire-

ny Chovanovej, pokračovali sme 

oslavným „Chválospevom“ autor-

ky Moniky Juhásovej. Tretia ta-

lianska pieseň je zhudobnením 

požehnania, ktoré napísal v  sep-

tembri 1224 dva roky pred svo-

jou smrťou sv. František Assiský. 

Jedná sa o jeho požehnanie brato-

vi Leovi, ktorý sa v tej chvíli svoj-

ho života nachádzal vo chvíli du-

chovných ťažkostí. V  dvojhlasnej 

úprave piesne „Benedizione a Frate 

Leone“ /autor Gregor Lange/ spie-

vali naše deti text, ktorý možno 

preložiť ako:

„Nech ťa požehnáva Pán,

a nech ťa chráni.

Nech ti ukáže svoju tvár,

nech ti je milostivý.

Nech obráti k tebe svoju tvár

a daruje ti pokoj svoj.

Nech ťa požehnáva Pán, brat môj Leo.

Požehnáva, požehnáva,

požehnanie nášho Pána nech ťa chrá-

ni.“

Vystúpenie sme zakončili gospe-

lovým trojhlasom „Chválou naplňte 

chrám“ autora G. Creatona, ktorý 

vo svojej zbierke uverejnila s mno-

hými ďalšími krásnymi piesňami 

Komunita Emanuel.

Okrem Zboríku z  Banskej Štiav-

nice sa predstavili Zbor Konzer-

vatória v  BB – nesúťažne, súťaž-

ne okrem nás zbory Mandulína, 

Úsmev, Superar.

Ocenenie Zlaté pásmo prevzala za 

všetkých zúčastnených z rúk pred-

sedkyne poroty PaedDr. Kataríny 

Koreňovej Irena Chovanová.

Za pohodlné a bezpečné doprave-

nie autobusom ďakujeme pánovi 

Halajovi a šoférovi Františkovi Bu-

dinskému.

Všetky spomínané piesne zazne-

jú v  podaní Zboríka počas sláv-

nostného odovzdávania cien na-

šej súťaže Duchovný a  umelecký 

odkaz banskoštiavnickej Kalvárie 

2022. Oceneným žiakom, tak spe-

vákom, ako aj výtvarníkom tým-

to spôsobom spríjemnia chvíle de-

korovania 26. apríla 2022 o 15.00 

v  historických priestoroch Kam-

merhofu.

Irena Chovanová

Zborík na Mládež spieva so zlatým 
ocenením

Detský spevácky zbor pri ZUŠ v BŠ  foto archív ZUŠ BŠ

V tej chvíli
Môže sa život v istej chvíli zmeniť.

Vtedy mám pocit

myšlienky si premyť.

Vtedy chcem spraviť retro v  mo-

jich snahách.

Vtedy chcem telo očistiť nech som 

nahá.

Vtedy chcem počuť iba dobré sprá-

vy.

Nech nikto nestavia mi zatiaľ

pomník slávy.

Vtedy chcem ešte kričať,

nech počuť ďaleko môj hlas.

Vtedy chcem ešte zažiť pocit,

keď po chrbte mi behá mráz

Nechcem sa preto opakovať zas 

a zas...

Môže sa život v istej chvíli zmeniť.

Môžem byť mŕtva.

Môžem všetkých prežiť.

Môžem aj plakať.

Môžem sa aj tešiť.

Môžem aj čakať,

že sa všetko zmení.

Daniela Sokolovičová

Členská 
schôdza
Dňa 24.4.2022 o 14.00 hod. sa 

uskutoční členská schôdza zá-

hradkárov v záhradkárskom dome 

na Štefultove.

Výbor ZO SZZ v Štefultove

Oznam
Múzeum vo Svätom Antone je 

otvorené od utorku do nedele od 

9.00 do 16.00 hod.

Jana Slaná, odd. marketingu, 

Múzeum vo Sv. Antone

Oznam
Pristavenie veľkokapacitných 

kontajnerov (VKK) na jarné 

čistenie mesta.

Technické služby, m. p., Banská 

Štiavnica oznamujú obyvateľom 

nášho mesta, že dňa 22.4.2022 

budú VKK pristavené na nasle-

dovných uliciach: Križovatka – 

2 ks VKK, Horná Huta, L. Exná-

ra 4,5 a  L. Exnára 19-23. VKK 

budú pristavené do pondelka 

25.4.2022.

TS, m. p., Banská Štiavnica
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Materská škola Čistinka 

na ulici Bratská 9 (sídlisko 

Drieňová) sa opäť vrátila 

k realizovaniu plaveckého 

výcviku pre deti predškol-

ského veku. 

V  predchádzajúcich rokoch bol 

plavecký výcvik vykonávaný v MŠ 

Guliver, ale tento rok po dvojroč-

nej pandemickej prestávke sa pla-

vecký výcvik konal v  ZŠ Guliver 

v plaveckom bazéne pod vedením 

skúsenej trénerky pani Moniky 

Maruniakovej.

Záujem bol veľký, z  22 detí pred-

školského veku výcvik absolvovalo 

19 detí. Plaváreň navštevovali celý 

týždeň od 4.4. do 8.4.2022 každý 

deň na jednu hodinu.

Deti sa najskôr oboznámili s vodou 

hrovou formou, absolvovali akti-

vity, kde fúkali do vody, špliechali, 

fŕkali, aby  im voda prestala nahá-

ňať strach. Postupne sa oboznamo-

vali s  viacerými plaveckými štýlmi 

a pri tom si pomáhali rôznymi po-

môckami, napr. doskami, plávacími 

špagetami či špeciálnymi pásmi pre 

tých, ktorí sa svojho strachu neve-

deli zbaviť. Na konci výcviku sa sta-

li deti nebojácnymi, získali základ-

né plavecké zručnosti. Za odmenu 

dostali Diplom - Mokré vysvedčenie 

od vodnej víly. Tešíme sa, že všetky 

deti urobili pokrok a voda sa stala 

ich kamarátom.

Andrea Pauková,

riaditeľka MŠ, ul. Bratská 9 BŠ

Tradičný plavecký výcvik pre deti 
predškolského veku je opäť tu!

Vytúžený basketbalový turnaj 

konajúci sa po dvojročnej 

pauze si žiaci zo štyroch 

stredných škôl, z Banskej 

Štiavnice Gymnázia Andreja 

Kmeťa, SPŠ S. Mikovíniho, 

Katolíckej spojenej školy sv. 

Františka Assiského a SOŠ 

služieb a lesníctva užili 

v plnom nasadení. 

Zúčastnili sa ho naši odvážni gym-

nazisti, ktorí mali navrch už od za-

čiatku turnaja. V prvom zápase pre-

veril schopnosti našich žiakov súper 

zo  SOŠ služieb a  lesníctva, kde od 

začiatku boli obe strany nervózne, 

ale to nebol pre našich gymnazis-

tov problém, ba naopak hnacou si-

lou, ktorá ich udržiavala v plnom sú-

stredení počas celého zápasu. Súpera 

trpezlivou hrou zaskočili a  porazili. 

V druhom dueli si zmerali sily gym-

nazisti proti SPŠ S. Mikovíniho. Ten-

tokrát to bol náročnejší súboj, hlavne 

kvôli koncu, keď sa obe strany snažili 

z plných síl zvíťaziť. Avšak naši sa ne-

dali a nápor rivalov obdivuhodne vy-

držali, a tak vyhrali nad nimi o jeden 

jediný bod, 20:19. Po tomto rozho-

dujúcom súboji ich ešte čakal posled-

ný zápas proti Katolíckej spojenej 

škole sv. Františka Assiského, po kto-

rom bol už postup spečatený. Nasle-

dujúce krajské kolo sa uskutoční 21. 

apríla 2022 v Lučenci, na ktorom nás 

budú po dlhom období reprezento-

vať. Prajeme našim gymnazistom 

veľa síl v krajskom kole.

Marek Konečný

Okresné kolo stredných škôl v basketbale

Víťazné basketbalové družstvo žiakov SŠ  foto archív GAK BŠ

Futbal
IV. liga – 17. kolo, 16.4.

ŠK Badín - FK Sitno Banská 

Štiavnica – 1:1 (1:1, 0:0)

Gól: D. Hudák

Ďakujeme fanúšikom, ktorí nás 

prišli podporiť!

Futbalový Nesia camp aj toto 

leto

Skvelá nálada, zábava, nové 

priateľstvá a  hlavne pohyb... 

To všetko čaká na naše deti 

aj toto leto. Letný camp bude 

v  dvoch termínoch, ale pozor, 

maximálny počet detí je 60, tak-

že neváhajte a  prihláste svo-

je ratolesti čo najskôr. Prihla-

sovanie do 15.6.2022, kontakt: 

0915 788  643- p. Pellegrini, 

0917 521 609- p. Blaho.

Tešíme sa na leto, pretože sa 

opäť budeme baviť futbalom!

FK Sitno BŠ

INZERCIA
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  Stredná odborná škola služieb 

a lesníctva ponúka na prenájom ne-

bytové priestory a  garáže. Podrob-

nejšie informácie budú zverejne-

né na stránke školy: www.sosbs.sk 

a na vchodových dverách do hlavnej 

budovy školy.

  Realizujem stavebné, rekon-

štrukčné, tesárske a  klampiarske 

práce, kontakt: 0903 549 052

 Mulčovanie pozemkov (mulčova-

nie trávy) - Svahovitý pozemok. Tel. 

č.: 0907 181 800

 Výkup parožia, tel. č.: 0904 834 937

  Predám domáce vajcia, tel. č.: 

0911 282 806

  Prijmem čašníčku na brigádu, 

študentku aj popri zamestnaní, plat 

800,-EUR, Kantína Tratória BŠ, tel. 

č.: 0903 506 693

Kaderníctvo Kaderníctvo Lenka KaškötöLenka Kaškötö
Adresa:Adresa: Križovatka 5Križovatka 5

(bývalá Barbora, 1. posch.)(bývalá Barbora, 1. posch.)

Akcia!!!Akcia!!!
Dámske strihanie už od 10 eurDámske strihanie už od 10 eur

Pánske strihanie od 6 eurPánske strihanie od 6 eur

Objednávky: 0907 617 217Objednávky: 0907 617 217

reality

inzercia

služby

práca

Sociálna – SeniorSociálna – Senior
prepravná služba Banská Štiavnicaprepravná služba Banská Štiavnica

Pre seniorov a návštevníkov Pre seniorov a návštevníkov 
nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.
Pre ZŤP na invalidnom vozíkuPre ZŤP na invalidnom vozíku

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00

Inzerujte aj vy
v Š  avnických

novinách Ponúkame služby 
orezávanie, spilovanie stromov, sta-
rých a veľkých halúz, či spustenie 
celého stromu, k tomu aj výžin krí-
kov a trávy. Drevo môžeme popíliť 
na mieru, cena sa dohodne pri obh-
liadke danej práce, vždy sa dá však 
dohodnúť! 
Robíme aj výkopové práce a aj vy-
pratávanie domov či starých pájt. 
Viac info: 0917 098 224.


